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FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA  

 FUMEC 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA OS 

PROJETOS EXECUTIVOS DE REFORMA DO CEPROCAMP PREFEITO 

ANTÔNIO DA COSTA SANTOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/ SP  
 

Protocolo: 2015/10/36.801  

Assunto: Tomada de Preços nº 01/2016  

Interessado: FUMEC / CEPROCAMP 

  

DESPACHO  

 

A Fundação Municipal para Educação Comunitária, por intermédio da sua Comissão 

Permanente de Licitações nomeada pela Presidente da FUMEC através da Portaria nº 

117/2015, DETERMINA: 

 

1) A intimação da Licitante Sandra Chechter Arquitetura Ltda. EPP para que comprove a 

exequibilidade da sua proposta, tendo em vista o disposto no artigo 48, inciso II da Lei nº 

8.666/93, o que poderá ser feito através de planilha analítica e detalhada de composição de 

custos de cada um dos itens da sua proposta comercial, acompanhada de qualquer outro 

documento que entenda cabível para demonstrar a viabilidade econômica da mesma, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do dia seguinte à publicação deste despacho; 

 

2) A intimação da Licitante Perillo Engenharia e Geologia Ltda. EPP para que comprove a 

exequibilidade da sua proposta, tendo em vista o disposto no artigo 48, inciso II da Lei nº 

8.666/93, o que poderá ser feito através de planilha analítica e detalhada de composição de 

custos de cada um dos itens da sua proposta comercial, acompanhada de qualquer outro 

documento que entenda cabível para demonstrar a viabilidade econômica da mesma, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do dia seguinte à publicação deste despacho;  

 

3) A intimação da Licitante Perillo Engenharia e Geologia Ltda. EPP para que se manifeste 

acerca do valor apresentado para o item 01.07 (Orçamento e cronogramas) da sua proposta 

comercial em função do que dispõe o artigo 44, § 3º da Lei nº 8.666/93, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados do dia seguinte à publicação deste despacho;  

 

4) Publique-se. 

 

Campinas, 11 de julho de 2016 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Fundação Municipal para a Educação Comunitária - FUMEC 


